
 
Notulen jaarvergadering 2009 van wijkvereniging Berg en Bos 
Gehouden op dinsdag 7 april in Hotel Apeldoorn. 
 

1. Opening door de voorzitter.  
In zijn openingswoord verwelkomt Cees Kielstra, voorzitter van de wijkvereniging de +/- 50 
wijkbewoners, alsmede de vertegenwoordigers van de Apeldoornse politiek ( CDA, VVD, 
Gemeentebelangen en Groenlinks). Tevens een speciaal welkom voor ons erelid; Mevr. A. 
Bieringa, de stadsdeelmanager Noord-West; Mevr. J. Cvetanovic en onze nieuwe wijkagent; 
dhr. R. de Man. 
Met  bericht van verhindering waren afwezig wethouder Mevr. J. Reitsma-Buitenweg, alsmede 
een vertegenwoordiger van de politieke partijen Leefbaar Apeldoorn. 
 

2. Notulen jaarvergadering 2008. 
De notulen van de in 2008 gehouden jaarvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Jaarverslag 2008. Vervolgens licht de voorzitter nogmaals het jaarverslag toe dat is opgenomen 
in het eerste 2008 nummer van ons wijkblad. Hij benadrukt hierbij vooral dat onze 
wijkvereniging opkomt voor het algemeen belang van onze wijkbewoners en zich afzijdig 
houdt van geschillen die kunnen bestaan tussen individuele wijkbewoners.  
Hij brengt na deze inleiding de grote thema’s waar wij mee bezig zijn, nogmaals over het 
voetlicht: 
a. Tot zijn spijt constateert hij dat de gemeente nog steeds geen definitieve keuze heeft 
gemaakt voor het aan de raad toegezegde extra overloop parkeerterrein voor (hoofdzakelijk) het 
Apenheul bezoek. Dit parkeerterrein zou de oplossing moeten gaan leveren voor het nog steeds 
te vaak afsluiten van de J.C. Wilslaan. Het bestuur zet uiteen dat in recent overleg met de 
wethouder een nieuw alternatief in overweging is genomen. Dit behelst het gebruiken van het 
nu doodlopende stuk van de Felualaan vanaf de Kristalbad ingang tot de J.C. Wilslaan. Dit stuk 
zou eventueel ontsloten kunnen worden aan de westzijde bij de J.C. Wilslaan en afgesloten 
kunnen worden bij de Kristalbad ingang. Vooralsnog ziet het bestuur dit als een zinvol 
alternatief. 
b. Hij memoreert dat in de gemeenteraad op 23 april a.s. het plan voor renovatie van het 
park Berg en Bos door de wethouder aan de orde wordt gesteld en als onderdeel daarvan de 
invulling van het amendement waarin door de raad is vastgelegd dat er voor Apeldoorn West 
een goede oplossing gemaakt zal moeten worden voor de parkeer- en verkeersoverlast door het 
creëren van minimaal 1600 parkeerplaatsen. 
c. Tot slot staat hij specifiek stil bij de overlast die wij als buurt ondervinden van het 
steeds frequenter de buurt intrekken van de wilde zwijnen, alsmede ons overleg met de 
gemeente over het plaatsen van een zwijnenhek aan de westzijde van onze wijk. De voortgang 
van dit overleg rechtvaardigt de verwachting dat dit uiteindelijk gaat lukken. 
d. Dhr. Otto doet verslag over de processen die lopen op de ontwikkeling van een nieuwe 
verkeersvisie over de periode 2010-2020, waarin o.a. de voorgenomen afwikkeling van het 
verkeer aan de Noord-West zijde van Apeldoorn beschreven staat. De wijkraden gaan de eerste 
aanzet één dezer dagen ontvangen. Op 14 mei komt dit in de Politieke Markt aan de orde, eind 
juni vaststelling door het college en begin Juli komt het definitieve plan in de gemeenteraad aan 
de orde. 
e. Daarnaast licht dhr. Otto de voornemens van gemeentewege toe op het herziene beheer 
van de openbare ruimte. In de in november 2008 vastgestelde kadernotitie beheer openbare 
ruimte is vastgelegd dat successievelijk alle achterstallig onderhoud in de openbare ruimte, 
zoals aan wegen zal worden weggewerkt en dat de methode voorziet in het direct in de 
begrotingen vastleggen van de gelden voor het voorspelbare onderhoud in de jaren daarna van 
de openbare ruimte. Om tot een voor burgers acceptabel niveau van de openbare ruimte te 



komen zal de gemeente samen met burgers de voorwaarden daarvoor vastleggen in een basis 
niveau en op diverse referentiepunten met behulp van die basis de status ter plekke vaststellen. 
De gemeente zou dit graag uitvoeren met de hulp van burgers uit de wijken. Zij zoekt hiervoor 
belangstellenden die hun bijdrage willen leveren aan het schouwen en beoordelen op daarvoor 
vastgelegde referentiepunten. Belangstellenden worden verzocht zich te melden bij dhr. Otto. 
Daarnaast neemt de gemeente zich voor om een veel stringenter beleid te gaan invoeren en 
kritisch de vele vormen van historisch ontstane “landje pik” te gaan inventariseren (schouwen) 
en waar nodig corrigerend te gaan optreden.  

 Vanuit de zaal zijn er een tweetal vragen over het jaarverslag. 
1. Mevr. N. van Zuijdam-Kusters vraagt naar de status van de behandeling door de Raad 

van State op het ingediende bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Berg en Bos.  
Antw.: Behandeling zou plaats gevonden hebben in februari, maar ons heeft nog geen 
uitslag bereikt. Zodra die binnen is, zullen wij dit publiceren op de website. 

2. Dhr. G. Groen doet een specifieke aanbeveling om het overleg met de provincie te 
openen om zoveel mogelijk de bestaande afrasteringen tussen de diverse gebieden van 
de Veluwe te slechten (max. bewegingsruimte voor het wild) en vervolgens een 
zwijnenhek te plaatsen langs de gehele J.C. Wilslaan tot aan de Amersfoortseweg. Dhr. 
Kielstra belooft de suggestie mee te nemen in het overleg. 
 

4. Financieel jaarverslag 2008. 
Dit wordt toegelicht door penningmeester. Naar zijn oordeel is de financiële situatie van de 
vereniging uitermate gezond. Het ledental is door een recent uitgevoerde ledenwerfactie nu 
uitgekomen op 524 leden, wat betekent dat ongeveer 70% van alle voordeuren lid is van onze 
wijkvereniging. Voorgesteld wordt het overschot van € 3700,-- toe te voegen aan het fonds 
“deskundigen hulp” waaruit de kosten bestreden kunnen worden van eventuele toekomstige 
juridische procedures. Het fonds krijgt daarmede een omvang van € 17.000,--. De vergadering 
gaat unaniem met dit voorstel akkoord. 
 

5. Bevindingen kascommissie, vertegenwoordigt door de heer J. Wassink. 
Op grond van het door haar uitgevoerde steekproefsgewijs uitgevoerde onderzoek, dat geen 
aanleiding gaf tot bijzondere opmerkingen, adviseren zij de vergadering akkoord te gaan met de 
staat van baten en lasten, de balans van de vereniging per 31 december 2008 en het bestuur en 
de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beheer. De vergadering stemt in met 
dit advies. 
Door aanwezigen wordt een suggestie gedaan om het spaartegoed van de vereniging te gaan 
beheren middels een internet spaarrekening vanwege de daarop hogere rentevergoeding. De 
penningmeester zegt toe deze suggestie op zijn doeltreffendheid voor onze vereniging te gaan 
onderzoeken en indien positief afgesloten, daartoe de vereiste stappen te nemen. 
 

6. Benoeming nieuwe kascommissie. 
De heer R. Tieskens stelt zich herkiesbaar. Als 2e lid van de kascommissie stelt dhr. T. van 
Hemert zich beschikbaar. Beide kandidaten worden bij acclamatie gekozen.  
 

7. Bestuursmutaties. 
De heer Reyer Hulstein treedt dit jaar statutair af als bestuurslid. Hij heeft er inmiddels 9 jaar 
opzitten als bestuurslid en stelt zich nu niet meer herkiesbaar. Onze voorzitter, dhr. Cees 
Kielstra spreekt lovende woorden over zijn bijdrage aan ons bestuur in de afgelopen jaren en 
dankt hem uitbundig voor zijn inbreng.  
Het bestuur heeft Mevr. Laetitia de Roy van Zuydewijn bereid gevonden om de opengevallen 
plaats in het bestuur in te nemen. Bij acclamatie gaat de vergadering met dit voorstel akkoord.  
 

8. Rondvraag. 
a. De heer G. Groen stipuleert nogmaals het trage verloop van het opknappen van het park 
Berg en Bos en het in zijn ogen zeer onwenselijke beleid van de gemeente en Accress om 
toegangsgeld te heffen bij de ingang van het park Berg en Bos. Het bestuur is het daarmede 



eens, maar licht nogmaals toe dat alle touwtjes op 23 april a.s. bij elkaar komen als de 
wethouder zijn finale plan presenteert aan de gemeenteraad. In dit plan dient de behandeling 
opgenomen te zijn van het parkeren en de belangen van de pachters in het park.. 
 

9. Niets verder aan de orde zijnde, sluit de voorzitter het formele deel van deze vergadering. 
 
10. Na de pauze wordt een zeer boeiende uiteenzetting gegeven door de heer Philip Salm, 

voormalig directeur van de “Stichting Triënnale” met een persoonlijk getinte visie op dit 2008 
evenement en met een vooruitblik met leringen voor een mogelijk 2011 evenement.  
 
U heeft wat gemist, als U er niet bij was. Wij werden getrakteerd op een bijzonder humorvolle 
uiteenzetting van alles wat leuk, nieuw, mis en zelfs verschrikkelijk was. Maar ook hierbij had 
hij zich duidelijk niet in chagrijn begraven, maar wist er positieve leringen voor de toekomst 
aan te ontlenen. Wij hoorden zijn beleving van hoogtepunten, zijn “had beter gekund punten 
”en de duidelijke “niet meer doen punten”.  
Al met al een kostelijk slot van een geslaagde avond. 

 
 

 
 


